
Regulamin  

Bezpłatnych warsztatów z nauki i doskonalenia jazdy na deskorolce, rowerze bmx  

podczas  wydarzenia organizowanego przez MOSiR Piła 29.08.2021". 

 

I. Organizatorem bezpłatnych warsztatów z nauki i doskonalenia jazdy na, deskorolce, 

rowerze bmx jest  Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Pile, ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła, 

reprezentowanym przez: Pana Dariusza Kubickiego – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Pile;  

 

II . Celem bezpłatnych warsztatów jest:  

1) promocja skateplazy w Pile  jako idealnego miejsca do integracji dzieci i młodzieży,  

2) upowszechnienie uprawiania sportów miejskich w regionie,  

3) promocja zdrowego trybu życia  

4) promocja, deskorolki, BMX  

 

III. Zasady bezpłatnych warsztatów określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie  

z dniem wydarzenia tj. 29 sierpnia 2021r. i obowiązuje do czasu zakończenia wydarzenia 

 

IV. Miejsce:  

Skateplaza w Pile, ul.Henryka Dąbrowskiego, 64-920 Piła 

 

V. Termin  

Niedziela / 29 sierpień 2021r. Godzina 15-18 

 

VI. Program bezpłatnych warsztatów  

● Podczas warsztatów nie obowiązują grupy wiekowe  

 

 

VI. Warunki uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach  

1) W warsztatach może wziąć udział osoba powyżej 6 roku życia  

2) Udział w warsztatach jest bezpłatny 

3) Udział w bezpłatnych warsztatach  osoby niepełnoletniej jest możliwy tylko na  

podstawie podpisanego pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do  

niniejszego regulaminu), Oświadczenie jest dostępne w biurze warsztatów na miejscu  

4) Udział w bezpłatnych warsztatach  osoby pełnoletniej jest możliwy tylko na  

podstawie podpisanego pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2 do  

niniejszego regulaminu),  

5) Uczestnik musi posiadać własny sprzęt, kask i ochraniacze. 

6) Na bezpłatne warsztaty obowiązują zapisy. Zapisy prowadzone są przed każdymi 

zajęciami na miejscu w biurze warsztatów. W każdej grupie warsztatowej może wziąć udział 

maksymalnie 12 osób w każdej grupie.  

7) Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania deskorolki roweru BMX, kasku 

ochronnego i zestawu ochraniaczy. Osoby bez własnego sprzętu i ochraniaczy nie będą 

miały możliwości wzięcia udziału w warsztatach.  

  

VII. Sprawy organizacyjne  

1. Bezpłatne warsztaty będą prowadzić instruktorzy  



2. Każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play wobec innych 

uczestników oraz bezwzględnego wykonywania poleceń instruktora 

3. Na terenie skateparku obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu,  

broni i materiałów pirotechnicznych  

4. Instruktorzy mają prawo nie dopuścić lub poprosić o opuszczenie terenu warsztatów 

osoby, które:  

● Są pod wpływem alkoholu  

● Są pod wpływem środków odurzających  

● Są agresywne wobec innych uczestników lub instruktora, używają wulgaryzmów 

 

IX. Postanowienia końcowe  

1. Uczestnicy bezpłatnych warsztatów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.  

2. W trakcie bezpłatnych warsztatów wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń 

instruktorów działających w imieniu Organizatora.  

3. Każdy uczestnik bezpłatnych warsztatów uznaje, że zapoznał się z regulaminem 

warsztatów oraz skateparku i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię nazwisko 

osoby zgłaszającej oraz osoby biorącej udział w zajęciach, dane zamieszkania osoby 

biorącej udział w zajęciach) przez organizatora bezpłatnych warsztatów zgodnie z 

przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu 

ochrony danych osobowych.  

5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z bezpłatnymi 

warsztatami będzie Wykonawca  

6. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone dane do końca czasu trwania warsztatów tj 

do 5 września 2021. Wszystkie dane osobowe uczestników darmowych warsztatów zostaną 

trwale zniszczone w ciągu 7 dni od zakończenia warsztatów tj do 5 wrzesień 2021  

7. Organizator i wykonawca zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu  
 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr. 1  

 Miejscowość i data: ………………. 

 

 

 

Zgoda oraz oświadczenie na uczestnictwo w zajęciach  

z doskonalenia i nauki jazdy na deskorolce, rowerze BMX,  
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / mojej córki  

w zajęciach organizowanych przez  

MOSiR Piła 

 

……………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko dziecka ) 

 

Jako rodzic / opiekun oświadczam, że jestem świadomy ryzyka, które wynika z udziału w specjalistycznych 

zajęciach rekreacji ruchowej tj. jazda na rolkach, hulajnodze, bmx, deskorolce. Posiadam świadomość, że z racji 

uprawianego sportu extremalnego istnieje możliwość odniesienia kontuzji.  

 

Ostrożność instruktorów może znacznie ograniczać ryzyko, ale nigdy nie wyeliminuje go w 100%. Ryzyko to 

odnosi się do możliwości odniesienia kontuzji takich jak: stłuczenia, złamania, przemieszczenia, skręcenia, 

naderwania mięśni.  

 

Możliwe są również wypadki tragiczne. Upoważniamy organizatorów do udzielenia naszemu dziecku 

wymaganej pomocy medycznej, zgodnie z ich najlepszą oceną i wiedzą. Oświadczamy, że przejmujemy na 

siebie całkowitą odpowiedzialność za wypadki i inne zdarzenia losowe, związane z udziałem naszego dziecka w 

zajęciach rekreacji ruchowej, które mogłyby wywołać jakąkolwiek szkodę. Zrzekam się jakichkolwiek 

odszkodowań od organizatorów w związku z kontuzjami, chorobami lub zniszczeniem mienia.   

 

MOSiR Piła nie odpowiada za rzeczy zgubione, skradzione lub zniszczone. Wyrażamy zgodę na 

fotografowanie i filmowanie mojego dziecka oraz wykorzystywanie tych materiałów w celach 

promocyjnych. 

 

…………………………………… 
( czytelne podpisy rodzica lub opiekuna) 

 

 

Telefon kontaktowy  

E - Mail   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr. 2 

 

 Miejscowość i data: ………………. 

 

 

 

 

Zgoda oraz oświadczenie na uczestnictwo w zajęciach  

z doskonalenia i nauki jazdy na deskorolce, rowerze BMX,  

 

Jako osoba pełnoletnia oświadczam, iż jestem świadoma/y ryzyka, które wynika z udziału  

w specjalistycznych zajęciach rekreacji ruchowej tj. jazda na rolkach, hulajnodze, bmx, deskorolce. Posiadamy 

świadomość, że z racji uprawianego sportu extremalnego istnieje możliwość odniesienia kontuzji.  

 

Ostrożność instruktorów może znacznie ograniczać ryzyko, ale nigdy nie wyeliminuje go w 100%. Ryzyko to 

odnosi się do możliwości odniesienia kontuzji takich jak: stłuczenia, złamania, przemieszczenia, skręcenia, 

naderwania mięśni.  

 

Możliwe są również wypadki tragiczne. Upoważniamy organizatorów do udzielenia naszemu dziecku 

wymaganej pomocy medycznej, zgodnie z ich najlepszą oceną i wiedzą. Oświadczamy,  

że przejmujemy na siebie całkowitą odpowiedzialność za wypadki i inne zdarzenia losowe, związane z udziałem 

naszego dziecka w zajęciach rekreacji ruchowej, które mogłyby wywołać jakąkolwiek szkodę. Zrzekam się 

jakichkolwiek odszkodowań od organizatorów w związku z kontuzjami, chorobami lub zniszczeniem mienia.   

 

MOSiR  Piła  nie odpowiada za rzeczy zgubione, skradzione lub zniszczone. Wyrażam zgodę na 

fotografowanie i filmowanie wykorzystywanie tych materiałów w celach promocyjnych. 

 

…………………………………… 
( czytelne podpisy) 

 

 

Telefon kontaktowy  

E - Mail   

        


